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HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT
GRAN

ÒRGAN GESTOR

Dep. Gent Gran i Promoció Autonomia Pers

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Presidència

Codi Oficina Comptable

0100

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats atorgades per l’article 5.2.j) dels Estatuts de l’IMSS, RESOLC:
Primer.- Esmenar d'ofici, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, l'error material detectat en la Clàusula Novena del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte 19000221
que té per objecte la gestió dels habitatges amb serveis per a gent gran, i en concret els serveis de suport i atenció personal
domiciliaria de les persones que hi resideixen, incorporant mesures de contractació pública sostenible, efectuant l'oportuna
rectificació en el sentit que:
-Substituir el paràgraf on diu "1. D’acord amb l’article 156.2 LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà de 35 dies des
de la data de tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la Unió.
L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de proposicions.".
-Pel paràgraf correcte relatiu al termini de presentació de proposicions al present contracte, de la clàusula novena amb el següent
redactat: "1. D’acord amb l’article 156.3 LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà de 15 dies atenent l’anunci previ
publicat
el
18
d’abril
de
2018
al
Diari
Oficial
de
la
Unió
Europea
(DOUE):
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:183342-2019:TEXT:ES:HTML
L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de proposicions.".
Segon.- Mantenir inalterable la resta del contingut del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Tercer.- Publicar al Perfil del Contractant.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eladi Torres Gonzalez, Administrador, el dia 13/12/2019 a les 11:33, que tramita;
Sra. Laia Claverol Torres, Gerent, el dia 13/12/2019 a les 17:24, que proposa;
Laura Perez Castaño el dia 13/12/2019 a les 18:16, que resol;
Sra. Rosa Maria Martin Niubo, Secretària delegada, el dia 16/12/2019 a les 11:59, que certifica.
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